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Necelých dvacet let před tragédií v Hostivicích 

     Tragický výbuch v muničním skladu v Hostivici 13. září 1945. Tak je uveden zcela 

vyčerpávající článek Karla Ludvíka za poskytnutí archivních dokumentů a odborných 

konzultací Ing. Vlastimila Prokopa a Mgr. Jana Haase, bez kterých by tento článek prakticky 

neměl svůj historický doklad. 

     Vraťme se o necelých dvacet let k největší tragedii při přepravě munice.     5. března 1926 

při rozvozu ručních granátů z muničního skladu v Hostivicích na vojenské posádky v Praze 

koňským povozem, došlo v Truhlářské ulici na Starém Městě před domem čp. 12 k výbuchu, 

při kterém zahynuli dva vojáci, jedna civilní osoba a 67 lidí bylo zraněno, z toho šest těžce. 
(Senát Národního shromáždění za R. Čs. r. 1926. II volební. Období. 3. Zasedání. Tisk 237.) 

     Technickou závadu ručních granátů JANEČEK vz.21 je nutné samozřejmě spojovat s 

bezpečnostními předpisy přímo, i když se zdá, že jsou důsledkem starých nedokonalých 

ministerských nařízení o výbušninách a to ze dne 2. července 1877, číslo 68 ř. z., který byl 

sice novelizován ministerským nařízením ze dne  22.9.1891 číslo 62 ř. z., v ministerském 

nařízení 19. května 1899 číslo 95 a 96 ž.z. Předpisem ministerského nařízení č. 67 exp1877 

resp. 156ex 1883 podléhají nitroglycerinové trhací výbušniny t.j. Dynamit 00, I,II,IN. 

Methanit N a NS; ministerské nařízení číslo 62 ex1891 se týká prodeje černého a bezdýmného 

prachu; ministerské nařízení č. 95 z roku 1899 upravuje zacházení s třeskavými zapalovadly 

/rozbuškami/. Předpisy ministerského nařízení ze dne 2. 7. 1877 číslo 68 ř.z. resp. 22.  září 

1883 číslo 156 ř.z. obsahují v oddílech "Výroba", "Uschování", "Balení", "Doprava", 

"Prodej" a "Používání", kterými je nutné se řídit při zacházení se snadno vybuchujícími druhy 

silných trhacích výbušnin. Při samotné přepravě je nutné se přísně řídit předpisy IV. hlavy 

ministerského nařízení číslo 68 ex. 1877. Pokud jde o dopravu trhacích výbušnin, upozorňuje 

se, že každá zásilka musí být vybavena průvodním listem. Dříve než bezpečnostní úřad 

vystaví průvodní list, je jeho povinností, aby se přesvědčil, zda zamýšlený způsob dopravy 

zaručuje plnou bezpečnost. 

 

 

 

"aby se přesvědčil, zda zamýšlený způsob dopravy zaručuje plnou bezpečnost". Jak 

provedený způsob dopravy na okovaných kolech koňského povozu, tak nedokonalá prohlídka 

přepravovaných ručních granátů, u které podle technologie výroby a bezpečnostních zkoušek 

firmy Janeček a spol.  Mnichovo Hradiště, nebyly takzvané bezpečnostní natřásací zkoušky.  



  
 

Zajištění dopravní a současně vrhovou pojistkou bylo zdánlivě bezpečné. Výstupní kontrola 

však nedbala na provedení zajišťovacího jazýčku (2). V normativním výkresu jsou logicky 

dva nýtky (1), aby nedocházelo k vyosení jazýčku z ocelové planžety. Z praxe vím, že 

mnohdy byl planžet (dopravní pojistka) spojen s křídlovým šroubem pouze jedním nýtem. 

(viz foto)   

 

Byť byla doprava po republice zajištěna po železnici místní přepravy z nádraží do skladů a 

následně na místa výzbrojních skladů útvarů byly většinou na nákladních automobilech a 

koňských povozech, jejichž okovaná kola na pražské dlažbě ve Starém Městě byla dokonalým 

natřásadlem, kde tření planžetové dopravní pojistky o vroubenou část granátu bylo neúměrně 

malé, křídlový šroub byl logicky nevyvážený o hmotnost planžety a tak se s největší 

pravděpodobností otřesy povozu lehce otáčel.  

     Do počátku druhé světové války to byla jedna z mála zmínek a spojitostí nějaké události. 

Vraťme se však téměř o 150 let do historie. V místech dnešního prostoru letiště Ruzyně 

trochu na sever od  Hostivice u cesty mezi Hostivicí a Kněževsí byly po Prusko-Rakouské 

válce vystavěny sklady munice, kterým se česky říkalo prachárna, německy potom 

Sprengstofflagers. Kolem roku 1870 byla dostavěna a sloužila především hostivickým 

kasárnám a pražským vojenským posádkám a od roku 1939-40 německé armádě jako 

Einlagerung von Munition in Hostivice (Hostwitz).  

     Prvním velitelem pyrotechnické skupiny se prvního června 1939 stal podplukovník 

František Nezdara. Už v roce 1941 však odešel do výslužby a vedení pyrotechnické skupiny 

převzal administrativní komisař RNDr. Miloš Jašek, který byl pro svoji činnost v odbojové 

skupině Blaník zatčen gestapem a v roce 1944 popraven v Praze na Pankráci. Poslední 

záznam s jeho jménem mám ze dne 4.7.1944.  

 

Hlavní budova skladu. 



  
 

 

 

      10. prosince 1941 stanovil Armádní říšský protektor Čech a Moravy  pod číslem jednacím 

Abt.I.b/Wug./1/.Nr.4007/41 prostřednictvím náčelníka generálního štábu oberstleitnanta 

Schulrata, a zplnomocnil na základě jmenování pražským policejním ředitelem pyrotechniky 

Antonína Dlouhého, Josefa  Bahenského a Bohumila Floriána  provádět odstraňování, 

zneškodnění - neutralizaci, desadjustaci, uskladňování a ničení nalezené munice z Prahy v 

muničním skladu  trhací jámě v Hostivicích.  Antonín Dlouhý byl zástupce administrativního 

komisaře RNDr. Miloše Jaška a tak parafoval mnohé administrativní věci spojené s 

pyrotechnikou a skladováním nalezené munice a výbušnin v Hostivicích. 



  
 

 

  

     Po dohodě s majorem Biedermanem z Leteckého velitelství v Praze -Ruzyni bylo možné, 

pro uložení nalezené munice, využívat vzhledem k nedostatku místa a plánované výstavbě, 

také obytné budovy leteckých sil. Opis nařízení C.Az.63 je bez podpisů a jmen. 

 

  



  
 

     V září 1942 se začalo uvažovat o nové výstavbě muničního skladu a vlastní strážnice 

pouze pro Policejní prezidium v Praze.  Již 18. února 1943 podala stavební správa Policejního 

prezidia v Praze žádost o povolení výjimky ze zákazu nových staveb v katastrálním území 

letiště Praha-Ruzyně. Stavebník hodlá začít se stavbou ihned a podává žádost o příděl 

stavebních hmot v I. čtvrtletí 1943 a to 10.000 cihel, 2,6 tun cementu a 8m
3 

dřeva. Doba 

stavby se předpokládá v délce 4-5 týdnů.  

 

 



  
 

 

     Skladiště bylo zřízeno podle rozhodnutí 

Kommandantur Prag Abt.C Az 13 ze dne 16.9.1939 

a je umístěno v prostoru bývalého skladiště v 

Hostivicích. Do skladiště ukládá Policejní ředitelství 

v Praze prostřednictvím svých pyrotechniků 

nalezenou nebo odevzdanou munici a výbušniny 

všeho druhu. V druhém oddělení skladiště má úřad 

zplnomocněnce branné moci u říšského protektora v 

Čechách a na Moravě (Wermachtbevollmächtigter 

beim Reichsprotrktor in Böhmen und Mähren) 

uloženy trhaviny a trhací pomůcky pro ničení 

munice. 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 

 

 

 



  
 

     Součástí každého zařazení do státních služeb říše muselo být prohlášení o původu rodu od 

prarodičů  jak vlastních, tak ze strany manželky. To se týkalo i našich strážných. 

 



  
 

 

 



  
 

 

 

 



  
 

     Jakmile se koncem roku 1938 rozhodlo, tak se v roce 1939 započalo s využíváním 

skladišť, musela se řešit samostatná ostraha, která připadla ministerstvu školství a národní 

osvěty, které uvolnilo pouze dva hlídače na celodenní směny bez možnosti výlukového volna. 

Protože Němci byli pořádní, museli přijít smlouvy a tak se 1. ledna 1940  uzavřely dvě 

pracovní smlouvy mezi pány Josefem Černým a Bohumilem Hájkem  a Ministerstvem 

školství a národní osvěty v Praze  

 



  
 

 



  
 

 



  
 



  
 



  
 

 



  
 

 



  
 

 

Pravděpodobně jedna z prvních výplat. 

Ještě, že jsem k té pyrotechničině 

"vystudoval" a dělal také diagnostiku, 

sice doma na koleni a po starém 

způsobu jsem zjistil, kolik opravdu 

hlídači brali. Pan Černý si na papír 

udělal nějaké poznámky, které se sice 

latentně, ale přece, propsaly na zadní 

stranu smlouvy. Víme tak, že hrubý 

plat podle smlouvy činil 890,-K, 20% 

ohodnocení dělalo 178,-K, za 

přesčasy, každá hodina byla za 50 haléřů, celkem za měsíc 186,- K, Suma sumárum 1254,-K 

hrubého. Pojištění a daně ho obraly o 112,15K. Nevím, zda to bylo málo nebo dost. Zbylo mu 

1.141 Korun a 85 haléřů. Na melouch asi nešel, protože po 12 hodinách bez cesty, musel opět 

do práce. Z Hostouně to bylo do Hostivic 6 km. Pan Hájek to měl z Litovic kolem rybníku asi 

1,5 km. 

      



  
 

     Když pracovní smlouva, byť jen na "funkci" výpomocný zřízenec, tak logicky, jak tenkrát 

zřízenci vyhlíželi, oba požádali o služební oděv. Marně. Strážník asi nepotřeboval glotové 

rukávy. 

 



  
 

 



  
 

 

 

     Geofyzikální ústav v Praze podléhal tehdy ministerstvu školství a národní osvěty. Pan 

ředitel Dr. Rudolf  Běhounek se o své lidi postaral dobře, když jim nemohl dát oblečení, tak je 



  
 

zařadil jako těžce pracující, aby dostávali pravidelný příděl potravin. Také se stalo, že si 

potraviny (bramborové slupky) údajně pro svého psa vzali sami z pomejí a tak bez povolení 

okradli samotného Führera. 

 



  
 

     Když už hlídat, tak podle pravidel. Pravidla sestavil a podepsal pyrotechnik policejního 

ředitelství aktuarský ředitel František Nezdara. 

 

 



  
 

 

 

     Hlídači Hájek s Černým neměli lehký úděl. Za války to asi nijak jinak nešlo, sloužili 

nepřetržitě a ze služby je mohla vysvobodit jen těžká nemoc jako 24.července1943, kdy 



  
 

Bohumila Hájka přepadl zápal plic a musel ulehnout v kladenské nemocnici. V tomto případě 

musel do jeho návratu za něho nastoupit vrchní kancelářský oficiant (O.Kanz.Offzt.) Josef 

Bahenský. Zápis pro K IV. vytvořil Dr. Ženatý. Na spisech obecně bylo zajímavé, že podpisy 

byly vlastnoruční ale výjimečně dopsaná jména strojem. U opisů byly také podpisy většinou 

vlastnoruční. 

 

  



  
 

 

     Vzhledem k tomu, že páni Hájek a Černý jsou oba smluvní zaměstnanci, byli na příkaz 

policejního prezidenta vyzbrojeni služebními zbraněmi na základě získaných zbrojních pasů 

číslo 16 a 17.  

  



  
 

 

     Jedním z prvních velitelů pyrotechnické skupiny se 1. června 1939 stal aktuarský ředitel 

tehdy podplukovník František Nezdara. V září roku 1941 odešel do takzvané výslužby 

13.9.1939 předal skladiště nalezené munice v Hostivicích kancelářskému oficiantovi 

Antonínu Dlouhému a vedení celé pyrotechnické skupiny převzal administrativní komisař 

RNDr. Miloš Jašek do roku 1944, kdy byl zatčen gestapem a na Pankráci popraven.  Oficiální 

vedení převzal obvodní kriminální inspektor Antonín Dlouhý. Kontrolu nad Hostivicemi měl 

Josef Bahenský. Podstatnou práci aktivně zajišťoval kancelářský oficiál Bohumil Florián, 

kterého 10. května 1945 v Hradišťku u Prahy usmrtil výbuch minové nástrahy. 

     Všechno jednou končí, koncem války odešel pan Josef Černý do důchodu a nahradil jej 

Antonín Nedbal. Netrvalo dlouho a policejní sklady byly 26.6.4946 předány velitelství 

zbrojnice č. 11 v Hostivicích  jednou z podmínek bylo, aby strážní byli převedeni pod 

armádu. 

     Ještě dvě finanční perličky nakonec, bez komentáře. 



  
 

 



  
 

 

 



  
 

 

 

  

. 
   . 

  

 



  
 

 

     Pravděpodobně jedna z posledních paraf Antonína Dlouhého v souvislosti s muničním 

skladem, proč tento velitel pyrotechnik a soudní znalec odešel z SNB? O tom příště. 

     Myslím si, že již není komentář důležitý, než snad jen říci: Tak skončil jeden muniční 

sklad se svoji smutnou historií.  

Některé dokumenty nejsou řazeny datumově ale účelově. 

mjr. v.v.Václav Bilický 


